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In september reisde de EU Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten,  
Stavros Lambrinidis, naar China en Tibet. 

Het was voor het eerst sinds lange tijd  
dat een hoge EU-vertegenwoordiger 
door de Chinese autoriteiten tot Tibet  
werd toegelaten. Hij ontmoette onder 
anderen Chen Quanguo, de partij-
secretaris van de Tibetaanse Autonome 
Regio. In Lhasa bracht hij een bezoek 
aan de Jokhang-tempel en het Sera- 
klooster. In Damxung had hij een ont-
moeting met geherhuisveste Tibetaanse 
nomaden.

Voorafgaand aan het bezoek verstrekte 
ICT informatie aan Lambrinidis over 
de mensenrechtensituatie in Tibet. Bij-
voorbeeld over de culturele rechten en 
taalrechten, de religieuze vervolging, 
de grootschalige verhuizing van noma-
den, de zelfverbrandingen, willekeurige  

arrestaties, gedwongen verdwijningen 
en het buitensporig gebruik van geweld 
door de Chinese politie.

Na zijn bezoek sprak de Speciale Ver-
tegenwoordiger over de situatie van 
minderheden, waaronder de Tibetanen 
en Oeigoeren, en hij verklaarde: ‘[…] 
Tegelijkertijd merkte ik verontrustende 
trends in de belangrijkste zorggebieden 
van mensenrechten, waaronder de ver-
scherpte controle en beperkingen op 
de vrijheid van meningsuiting, zowel 
on- als offline, evenals de vervolging, 
aanhouding en detentie van mensen 
voor het op vreedzame wijze naar bui-
ten brengen van hun standpunten of 
het wettelijk uitoefenen van hun profes-
sionele taken. […]’.

Lambrinidis in gesprek met Chen Quanguo, partijseCretaris van de tar in Lhasa C u l t u u r

Disneyficatie van Tibet P.3



Beste Tibet-vrienden,

De antihomowetten in het Rusland van president Poetin 
leidden dit najaar tot verhitte discussies over de aankomende 
Olympische Winterspelen in Sotsji. De naleving van de 
fundamentele mensenrechten door het gastland staan, net zoals 
in 2008 tijdens de Olympische Spelen in Peking, ter discussie en 
ook nu worden weer de gebruikelijke argumenten in stelling 
gebracht.

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is niet van plan 
het evenement te boycotten. Hij adviseert om toch vooral  
naar de Spelen te gaan en te laten zien waar Nederland  
voor staat, zonder naïef te zijn over wat er in Rusland op 
mensenrechtengebied gebeurt. Ik deel zijn mening en wij zijn 
het aan onze normen en waarden verplicht om misstanden 
elders kritisch aan de kaak te stellen en publiekelijk stelling  
te nemen.

Destijds in Peking geloofden Nederland en de wereld dat 
meedoen aan de Spelen zou leiden tot een verbetering van  
de mensenrechten in China en Tibet. Het tegendeel was 
het geval. Ondanks dit grootse festijn met internationale 
gasten bevestigde China haar legitimiteit in Tibet en werd de 
Olympische fakkel triomfantelijk door een zwaar beveiligd  
Lhasa gevoerd.

In 2008 riep ICT niet op tot een boycot. Van de mooie beloften 
voorafgaand aan de Spelen, zowel door het Internationaal 
Olympisch Comité als de Chinese autoriteiten, heeft het 
Tibetaanse volk bitter weinig teruggezien. Kijk maar naar wat 
er sindsdien in Tibet gebeurd is. De realiteit is dat 121 Tibetanen 
zichzelf uit protest tegen de Chinese repressie in brand hebben 
gestoken. China breekt delen van historisch Lhasa af en maakt 
een karikatuur van de Tibetaanse cultuur, geschiedenis en 
identiteit door een pseudo-Tibet neer te zetten.

Iedereen die oprecht in de mensenrechten gelooft, moet zich 
tegen onderdrukking uitspreken – of dat nu in Rusland of China 
is of waar dan ook ter wereld. Bij het aantreden van president 
Xi Jinping had ik nog bescheiden hoop op een dialoog. 
Het hardhandige optreden in Tibet geeft mij echter weinig 
vertrouwen in het huidige Chinese leiderschap.

Daarom moeten u en ik blijven opkomen voor de mensen-
rechten van hen die dit niet zelf kunnen doen. Dat geeft de 
Tibetanen die niet in vrijheid leven hoop. In de vrije wereld 
kunnen we de politiek beïnvloeden, door het zenden van 
brieven, het tekenen van petities, door Facebookberichten rond 
te sturen of door lid te worden van mensenrechtenorganisaties 
zoals ICT. Daarmee geven wij onze volksvertegenwoordigers 
de boodschap om repressieve regimes ter verantwoording 
te roepen en er zorg voor te dragen dat de rechten van 
slachtoffers serieus worden genomen.

Ik hoop dat ook u stelling neemt en het werk van ICT blijft 
steunen, want uw stem telt voor een betere toekomst voor 
Tibet.

o r g a N i s a t i e
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Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

p o l i t i e k

Alle VN-lidstaten worden om de paar jaar onderworpen  
aan een ‘landenexamen’, waar ze ter verantwoording  
worden geroepen voor het naleven van de mensenrechten.

Dit jaar was China aan de beurt. ICT nam deel aan deze 
Universal Periodic Review (UPR) van China, die 22 oktober 
jongstleden in Genève plaatsvond. Samen met de Interna-
tionale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) diende 
ICT het rapport Chinese crackdown on Tibetan Buddhism 
in. Voorbeelden die beschreven worden, zijn onder andere 
dat er in Tibet toestemming nodig is van de Chinese autori-
teiten voor de erkenning van hoge lama’s en dat op het in 
bezit hebben van foto’s van de Dalai Lama gevangenisstraf 
staat.
Voorafgaand aan de UPR lobbyde ICT bij alle EU-lidstaten, 
waaronder de Nederlandse regering, om China kritisch aan 
te spreken over de ernstige mensenrechtensituatie in Tibet.

China legt bij VN  
verantwoording af 

over mensenrechten

t i b e t  N i e u w s

De monnik woonde sinds oktober  
2011 in Nepal in ballingschap. De 
Nepalese regering weigerde om 
het lichaam aan de Tibetaanse  
gemeenschap te overhandigen om 
de laatste sacramenten uit te voe-
ren, ondanks dat de International  
Commission of Jurists en ICT hier 
dringend toe opriepen. De Tibetaan  
stak zichzelf in brand op een plaats 

die niet zichtbaar is voor de bewakings camera’s bij de 
Boudha-stoepa. Deze camera’s gebruiken software voor 
gezichtsherkenning en zijn geplaatst om ‘vermeende 
anti-Chinese activiteiten’ te kunnen waarnemen. In juni 
meldden de Nepalese media dat ‘China een maand gele-
den communicatiesets en gesloten circuit televisiecame-
ra’s had verstrekt aan de Nepalese politie ter waarde van 
ongeveer 360 miljoen Nepalese roepies.’ Dit past binnen 
het beleid van de Chinese regering om haar politieke in-
vloed in Nepal te versterken om anti-Chinese activiteiten 
in Nepal tegen te gaan. 

Het is dit jaar de tweede zelfverbranding met dodelijke 
afloop van een Tibetaanse monnik in Nepal. Drupchen 
Tsering stak zichzelf in februari op dezelfde plaats in 
brand. De autoriteiten verbrandden zijn lichaam zonder 
de noodzakelijke boeddhistische rituelen.

Zelfverbranding in  
Nepal

karma ngedron 
gyatso

De 38-jarige Karma Ngedon Gyatso overleed op  
6 augustus in een ziekenhuis, nadat hij zichzelf een dag 
eerder in brand stak bij de Boudha-stoepa in Kathmandu. 
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Met ‘trots en tromgeroffel’ vond in  
augustus in Lhasa de première plaats van 
een miljoenen euro’s kostend spekta-
kelstuk over Wencheng Gongzhu. Deze  
Chinese prinses reisde in de 7de eeuw 
naar Tibet om een van de vijf echtge-
notes te worden van 
de Tibetaanse koning 
Songtsen Gampo, die 
het boeddhisme in  
Tibet introduceerde. 
In het drama, dat volgens de officiële 
media jaarlijks 180 keer wordt opge-
voerd, brengt de vorstin ‘beschaving 
en harmonie’ naar Tibet. De bijna zes-
honderd artiesten spelen op een po-
dium in een nagebouwd Potala-paleis 
dat uitkijkt op het echte voormalige  
paleis van de Dalai Lama.

Het huwelijksverhaal wordt sinds 1950 
door de Chinese zijde gebruikt in lie-
deren, opera’s, films en schilderijen om 
de Sino-Tibetaanse relatie te beschrij-
ven en de ‘nationale eenheid tussen 
Han-Chinezen en Tibetanen’ te bevorde-
ren. Met het recente initiatief hopen de  
Chinese autoriteiten welgestelde toeris-
ten naar Tibet te lokken. Daarnaast wil 
China aantonen wie in Tibet de macht in 
handen heeft. Het is wrang dat in deze 
monsterproductie Tibet wordt neergezet 
als exotisch shangri-la, terwijl tegelijker-
tijd Tibetanen worden opgepakt voor het 
in bezit hebben van een foto van de Dalai 
Lama. Lhasa verkeert de facto in een staat 
van beleg: op daken staan camera’s en 
er is permanent een grote paramilitaire 
troepenmacht gestationeerd.

De vercommercialisering van de Tibe-
taanse cultuur valt samen met de toene-
mende onderdrukking van de Tibetaanse 
identiteit. De in Peking wonende Tibe-
taanse schrijfster Tsering Woeser schreef 
in een van haar blogs: ‘In werkelijkheid 

is dit een project 
om de geschiede-
nis te herschrijven  
en het historische 
geheugen en de 

cultuur van een volk uit te wissen. [...] 
Dit is voor China een win-winproject,  
dat zowel geld kan opleveren als een  
instrument kan zijn om mensen te  
hersenspoelen door middel van propa-
ganda.’
 
Rond het verhaal van prinses Wenchen  
wordt behalve het toneelstuk ook 
een themapark aangelegd, met plaats 
voor een museum waar de Tibetaanse  
folklore, ambachten en traditionele ge-
neeskunde. Daar kunnen bezoekers met 
hun camera’s een schijnwerkelijkheid 
vastleggen zonder dat zij 
de echte Tibetaanse cul-
tuur zien. De Chinese toe-
rist kijkt slechts door de 
lens, zonder zich de moeite te getroos-
ten zich in de aspiraties van de Tibetanen 
te verdiepen.

De Tibetanen krijgen nauwelijks een stem 
in het verwoorden van hun eigen histo-
rie. In het door de Chinese overheid in 
elkaar gezette draaiboek schotelen door 
de staat opgeleide gidsen de toeristen de 
Chinese versie van de Tibetaanse geschie-
denis voor. De bezoekers krijgen niet te 

horen dat ten tijde van het huwelijk Tibet 
een machtig land was en de invloed tot 
voorbij de huidige grenzen reikte.

In het huidige bezette Tibet ziet China 
het toerisme als ‘industriële pijler’ en 
belangrijke inkomstenbron. Het groot-
ste deel van de inkomsten vloeit echter  
direct naar China terug, zonder dat het 
de Tibetanen ten goede komt. Volgens in 
de staatsmedia gepubliceerde statistie-
ken reisden in de eerste helft van 2013 
alleen al ruim drie miljoen toeristen naar 
de Tibetaanse Autonome Regio. Ruim 95 
procent van hen is Han-Chinees. Volgens 
plan moeten er na 2015 jaarlijks zelfs 
vijftien miljoen binnenlandse toeristen 
naar Tibet komen.

Alsof het nog niet genoeg is om een 
karikatuur van de Tibetaanse cultuur te 
maken, wordt de historische binnenstad 
van Lhasa vernietigd. Het veroorzaakte 
wereldwijd protest dat bij de Barkhor, de 
heilige rondgang om de Jokhang-tempel, 
gebouwen die op de Werelderfgoedlijst 
staan systematisch worden afgebroken. 
Hoewel dit onder het mom van moderne 
ontwikkeling gebeurt, krijgt de stadskern 
een ‘makeover’. Authentieke sfeerbepa-
lende gebouwen worden vervangen door 
uniforme façades, waarachter winkelcen-
tra, souvenirwinkels en hotels verrijzen. 
De exploitatie en bouwplannen onthei-
ligen de Jokhang en de pelgrims die om 
het heiligdom lopen, blijven slechts over 
als decor voor Chinese fotografen.

De bouw van een gekunsteld toeristisch 
dorp bij Lhasa ontneemt de Tibetanen 
hun levende verbinding met het Tibe-
taanse verleden. In combinatie met de 
regels, die in feite de reizen en bede-
vaarttochten naar Lhasa al beperken, 
begint hiermee de rol te veranderen die 
Lhasa al meer dan een millennium in het  
Tibetaanse leven heeft gespeeld. De his-
torische plaatsen in Lhasa – zoals Potala 
en Norbulingka, het voormalige win-
ter- en zomerpaleis van de Dalai Lama, 

de Jokhang-tempel en het 
omringende Barkhor-gebied – 
hebben een diepere betekenis 
voor het Tibetaanse volk door 

hun verbintenis met de Dalai Lama en 
door het religieuze belang. Door de dra-
matische groei van het toerisme en de 
daarmee samenhangende megalomane 
projecten en vernietiging van oud-Lhasa 
raken de Tibetanen ontworteld en wordt 
de ‘ziel van een volk’ aangetast.

In november komt er een ICT-rapport 
uit over de gevolgen van het Chinese 
toerisme in Tibet.

C u l t u u r

“Disneyficatie” van Tibet
Al decennialang probeert China de wil van het Tibetaanse volk te breken. Wat de  
Chinezen tijdens de Culturele Revolutie met de grootschalige vernietiging van  
cultureel erfgoed in Tibet niet is gelukt, lijkt nu via een aantal megaprojecten alsnog 
te gebeuren. Het fundament van de Tibetaanse identiteit wordt hierdoor vervangen 
door een toeristisch pseudo-Tibet. Deze nagel aan de doodskist van de unieke  
Tibetaanse cultuur heeft een enorme psychologische impact op de Tibetanen: alsof  
het huis waarin je woont onder je vandaan wordt weggebroken.

De ziel van een volk 
wordt aangetast

het nep potaLa paLeis tegenover het eChte potaLa bij Lhasa

‘Dit is een project om de geschiedenis 
te herschrijven en de cultuur van een 

volk uit te wissen’
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Als voorzorgsmaatregel tegen moge-
lijk protesten moesten bezoekers en 
monniken zelfs door een security 
scan lopen. Ondanks deze intimidatie 

kwamen veel Tibetaanse pelgrims hun  
religieuze identiteit uiten. In 2008  
werd dit religieuze festival aangegrepen 
om ongenoegen over de Chinese on-

derdrukking in Tibet kenbaar te maken.  
Monniken en nonnen protesteerden 
toen vreedzaam door de Tibetaanse 
vlag te tonen en ‘lang leve de Dalai 
Lama’ te roepen. Zij kregen hier lange 
gevangenisstraffen voor.

Begin juni zetten de autoriteiten  
dezelfde veiligheidsmaatregelingen in 
bij het Kumbum-klooster in Noord-
oost-Tibet gedurende het bezoek van 
de door China benoemde Panchen 
Lama, Gyaltsen Norbu. Tegelijkertijd 
is de verblijfplaats van de in 1995 door 
de Dalai Lama erkende 11de Panchen 
Lama, Gedhun Choekyi Nyima, na 
achttien jaar nog altijd onbekend.

Bij het Machu-paardenfestival afgelo-
pen augustus stonden er gewapende 
troepen opgesteld met helmen en 
oproerschilden. Meer dan achthon-
derd ruiters namen aan dit spektakel 
deel en het werd door duizenden 
Tibetanen en Chinezen bezocht. Het 
evenement is ter ere van de legenda-
rische Tibetaanse held koning Ling 
Gesar, die vocht tegen het kwaad. Na 
het massale protest in Tibet in 2008 
werden deze paardenraces afgelast en 
in 2012 pas weer toegestaan.

Paramilitaire controle bij religieuze  
bijeenkomsten

Tijdens het Shoton-festival in het Drepung-klooster bij Lhasa wordt er volgens 
de traditie een enorme afbeelding van Boeddha op de berghelling naast het 
klooster opgehangen. Afgelopen zomer werd er gedurende deze viering een 
Chinese paramilitaire troepenmacht ingezet. 

t i b e t  N i e u w s

Doodstraf voor Tibetaan na overlijden  
echtgenote

De rechter oordeelde dat de 29-jarige 
Kunchok Wangmo door haar man was 
gewurgd na ruzie over zijn drinken. 
Volgens de Chinese wet moet de 
zaak nog worden beoordeeld door 
een hogere rechtbank. Die kan het 
vonnis wijzigen, bijvoorbeeld in een 
doodvonnis met schorsing voor twee 
jaar, wat doorgaans levenslang be-
tekent. Tibetaanse bronnen zeggen 

dat Kunchok Wangmo stierf nadat 
zij zichzelf in brand had gestoken. 
Xinhua maakt geen melding van  
ander bewijs dan een ‘bekentenis’ 
van Dolma Kyab. In China wordt 
veelvuldig gebruikgemaakt van folte-
ring om bekentenissen af te dwingen.  
Alles wijst erop dat ook Dolma Kyab 
geen eerlijk proces heeft gehad. Dat 
past binnen de door de Chinese  

autoriteiten ingevoerde agressieve 
campagne om zelfverbrandingen in 
Tibet te criminaliseren. De veroor-
deling en propaganda-inspanningen 
rond het proces tonen de harde lijn 
en systematische reactie van de over-
heid om de zelfverbrandingen te po-
sitioneren als strafbare feiten.

ICT lobbyde bij de EU en nationale 
regeringen om China te verzoeken de 
doodstraf van Dolma Kyab in gratie 
om te zetten. Verschillende Europese 
landen, waaronder Groot-Brittannië 
en Italië, gaven hier gehoor aan.

De Chinese staatskrant Xinhua meldde dat in augustus in Ngaba de 32-jarige 
Dolma Kyab ter dood is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en het  
verbranden van haar lichaam, zodat het zou lijken alsof ze zichzelf in brand 
had gestoken. 

t i b e t  N i e u w s

paramiLitaire troepen tijdens het shoton festivaL bij Lhasa
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t i b e t  N i e u w s

Door dit Tibetan Youth Leadership Program (TYLP) 
wordt een buiten Tibet geboren generatie Tibetanen in 
de gelegenheid gesteld om leiderschapsvaardigheden te 
ontwikkelen. Met deze ervaring kunnen zij zich in de toe-
komst beter voor Tibet inzetten. Tijdens het driedaagse 
programma leren de deelnemers lobbyvaardigheden 
door in direct contact te komen met Europese beleids-
makers, zoals leden van het Europarlement en andere 
Europese instituties. Op het programma staan ook work-
shops over de rol van de VN Mensenrechtenraad, de inzet 
van ngo’s en de Tibetbeweging voor Tibet, de Chinees-
Tibetaanse betrekkingen en de Tibetaanse geschiedenis, 
campagne voeren en omgaan met de media.

Erica Terpstra:
‘Het is een bijzonder programma. Het is belangrijk dat 
jonge Tibetanen leiderschapsvaardigheden leren, zodat 
zij de vreedzame strijd voor het voortbestaan van de 
unieke Tibetaanse cultuur kunnen voortzetten. Het is 
verheugend dat ICT deze training mogelijk maakt en ik 
steun dit initiatief van harte.’

Tibetan Youth  
Leadership  

Program in Europa
Als onderdeel van haar Tibetan Empowerment Program 
organiseert ICT in november in Brussel een training voor 
jonge Tibetanen uit Europa. 

o r g a N i s a t i e

Donateur aan het 
woord

Het is toch afschuwelijk dat 
mensen niet mogen zijn wie 
ze willen zijn, hun taal en cul-
tuur wordt afgepakt en zich-
zelf uit wanhoop in brand 
steken om dit duidelijk te 
maken? De wereld kijkt toe 
en … doet niets. Wat kan ik 
doen? Weinig. Vandaar dat ik 
met een bord op mijn rug 
en de vlag om mijn middel 
probeer hiervoor aandacht 
te vragen. Ik krijg soms een 
gesprek hierover met een me-

dewandelaar die ik dit kan uitleggen en een brochure kan 
meegeven. Op die manier hoop ik toch dit probleem on-
der de aandacht te brengen van de mensen om me heen. 
Dieta Onderwaater

Al heel lang interesseer ik me voor Tibet en de Tibetanen. 
Ik ben christen en vind dat van geen van Gods schepselen 
hun eigenwaarde en mensenrechten mogen worden  
afgenomen.

o r g a N i s a t i e

Steeds meer donateurs kiezen ervoor om na te laten aan  
ICT. Een financieel voordeel hierbij is dat ICT vanwege  
haar ANBI-status is vrijgesteld van successierechten. Door  
aan ICT een erfstelling of legaat na te laten, helpt  
u een duurzame oplossing voor Tibet dichterbij te 
brengen. ICT richtte in 2007 de Mandala Society op, 
waarmee de leden nauw worden betrokken bij de  
Tibetaanse zaak. Voor meer informatie kunt u ons informa-
tiepakket aanvragen via telefoon (020 3308265) of e-mail  
(tom.zwollo@savetibet.nl).

Met uw nalatenschap 
werkt u aan de  

toekomst van Tibet

Als u volgende generaties Tibetanen hoop wilt geven, dan 
kunt u overwegen om ICT op te nemen in uw testament. 

o r g a N i s a t i e

Nieuwe voorzitter ICT

Als voormalige Italiaanse politicus, 
is hij al lang bij de Tibetaanse 
zaak betrokken, zowel binnen de 
EU als binnen de VN. In 2009 
organiseerde hij samen met ICT  
in Rome de 5de World Parlia
men tarians Convention on Tibet, 
waar het International Network of  
Parliamentarians on Tibet werd  
opgericht. Hij was voorzitter van  
deze organi satie. Daarnaast was hij  
tijdens zijn politieke loopbaan  

vertegenwoordiger van de Transnational Radical Party 
bij de VN Mensenrechtencommissie in New York. Als lid 
van de OSCE Parliamentary Assembly maakte hij deel uit 
van verkiezingswaarnemingsdelegaties. Hij leidde ook de 
ver kiezingsdelegatie tijdens de Tibetaanse verkiezingen in  
ballingschap in 2011. ICT verwelkomt Mecacci en is trots 
dat hij de organisatie gaat leiden.

In de afgelopen 25 jaar hebben veel mensen zich ingezet voor 
ICT. Recent gaf Mary Beth Markey, de voorzitter van het ICT-
kantoor in Washington, het stokje over aan Matteo Mecacci. 

matteo meCaCCi
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cOLOfON
Tibet Journaal is een uitgave van 
International Campaign for Tibet

Nederlandse Stichting International  
Campaign for Tibet (ICT) zet zich in voor 
het bevorderen van mensenrechten en  
democratische vrijheden voor het  
Tibetaanse volk. U ontvangt deze  
informatie, omdat u ons al eerder hebt  
gesteund. ICT bewaart uw gegevens en 
gebruikt deze om u op de hoogte te houden 
van onze projecten en activiteiten en  
van verwante orga nisaties. Als u hier geen 
prijs meer op stelt, kunt u dit bij ons  
melden. ICT is opgericht in 1988 als een 
stichting zonder winstoogmerk. Uw gift is 
fiscaal aftrekbaar. 
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o r g a N i s a t i e

De ICT-kalender 2014 ‘The Tibetans’ 
laat prachtige portretten zien van  
Tibetanen in Tibet en de grote ver-
scheidenheid aan hoeden die zij dra-
gen. Het zijn hoofddeksels in allerlei 
vormen en maten en voor alle gele-
genheden. Het maakt een onderdeel 
uit van de Tibetaanse klederdracht 
en cultuur en ze worden met trots 
gedragen. ‘Een man zonder hoed is 
als een vrouw zonder juwelen en een 
hoed wordt niet zonder goede reden 
afgezet’, is een Tibetaans gezegde.

Deze foto’s zijn een eerbetoon aan 
de bedreigde cultuur en identiteit 
van het Tibetaanse volk. Door onze  
kalender te bestellen, haalt u niet 
alleen bijzondere portretten van  
Tibetanen in huis, maar ondersteunt 
u ook ICT. Als donateur betaalt u 
slechts € 10,00 voor deze kalender 
(plus eenmalig € 6,67 verzendkos-
ten). Gebruik de bestelkaart bij deze 
nieuwsbrief. Daarnaast kunt u via 
deze kaart ook een extra bijdrage 
voor ICT overmaken.

Bestel nu de  
Tibetkalender

Sinds de Dalai Lama na zijn vlucht uit bezet Tibet in 1959 voor het eerst op de 
cover van het LIFE-magazine verscheen, raakten velen gefascineerd door het 
lot van de Tibetanen. Hoewel er sindsdien meer foto’s naar buiten komen, die 
het uitzonderlijke karakter van Tibet tonen, loopt deze unieke cultuur het  
gevaar als gevolg van de Chinese repressie in Tibet te verdwijnen. Het is een langer rekeningnummer 

dat voor een deel bestaat uit uw hui-
dige nummer. Voor u als donateur 
betekent dit dat uw oude rekening-
nummer op de acceptgiro bij deze 
nieuwsbrief vervangen is door een 
IBAN-nummer. Verder werkt deze  
acceptgiro hetzelfde als uw oude ac-
ceptgiro. De oude acceptgiro wordt per  
1 februari 2014 niet meer verwerkt. 
Hebt u nog oude acceptgirokaarten 
liggen, gebruikt u deze dan vóór  
1 februari 2014. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.overopiban.nl 

Wellicht hebt u er al over gehoord. 
Nederland gaat binnenkort over op 
IBAN (International Bank Account 
Number). 

Ook ICT stapt 
over op IBAN

o r g a N i s a t i e

C a m p a g N e

Uw stem telt
Er zijn veel manieren om Tibet te steunen en een  
daarvan is door aan onze campagnes deel te nemen. 

Op onze website www.savetibet.nl kunt u verschillende 
petities ondertekenen, zoals die voor de vrijlating van 
Tibetaanse politiek gevangenen. Daarnaast kunt u  
minister Timmermans van Buitenlandse Zaken oproe-
pen om de mensenrechten in Tibet prioriteit te geven 
in het Chinese buitenlandbeleid van Nederland, of de 
nieuwe Chinese leider Xi Jinping met klem verzoeken 
om in dialoog te gaan met de Dalai Lama. Ieder indi-
vidu kan actie ondernemen en elke stem telt om Tibet 
hoog op de politieke agenda te krijgen.


